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Vi er på barneteater i Kristiansand og følger Allergikus Pollus, et snilt og lekent pollenkorn, innom   rennende neser og sviende øyne, på jakt etter god jord. 

Allergikus pollus!
tekst og foto / Eva Kylland                                                                 

– Barn tar til seg fakta når det er 
pakket inn i dans, drama, musikk og 
humor. Da kan det sitte som klistret, 
mener prosjektleder Karin Moe Hen-
nie, som har skapt forestillingen  
”Allergikus Pollus”.

– Mine tre barn kikker etter Pollus i 
sølepytter. Vi har laget en liten pollen-
verden. Lyden til pollenkornet har vi 
til og med funnet, i et lydstudio. 
Det fungerer litt Karius- og 
Baktusaktig. 

”Allergikus Pollus” 
ble unnfanget 
for ti år siden, 
da Karins 
nevø fikk 

allergi. Hun skrev et eventyr fra en 
astma- og pollenallergiverden, som hun 
selv dessverre hadde kjent fra seksår-
salderen. Karin har trass i sykdommen 
alltid vært fysisk aktiv, nå som danser. 
Hun er også pedagog, tekstforfatter og 
koreograf. I fjor var en danse- og tea-
terforestilling klar for publikum, og den 

fikk svært gode tilbakemeldinger.  
Nå har hun utviklet en scene- og 

turneversjon, takket være økonomisk 
støtte fra Astma- og Allergiforbundet 
og ExtraStiftelsen.  

Kultur og informasjon
Generalsekretær Hans Christian Lille-
hagen i ExtraStiftelsen har sett forestil-
lingen på Kilden teater- og konserthus 

i Kristiansand, han liker kombinasjo-
nen av et flott kulturprosjekt og 

informasjon om en utbredt 
sykdom: 

– Foreldre blir gjort 
oppmerksomme på 

at allergiske reak-

sjoner har mange uttrykk. De voksne 
kan oppfatte raskere at barna deres 
har allergi, og dermed få dem tidlig til 
behandling. Forestillingen gir anerkjen-
nelse til barn som har denne utfordrin-

gen med helsen. Kanskje de etterpå 
kan oppleve det mindre flaut. 

Skuespillerne formidler på en lettfat-
telig og morsom måte at astma og 
allergi ikke er «bare». Jeg vet at akkurat 
det er en utfordring, for jeg har slitt 
med sykdommen siden jeg var lita, sier 
Kari Elise Log, fra Astma- og Allergifor-
bundet i Agder.   

For de minste barna
Barn fra tre til åtte år er den viktigste 
målgruppen for forestillingen.  

– Vi gir problemet et ansikt, som 
tilskuerne får sympati- og forståelse 
for. Så informerer vi barna om hva pol-
len og pollenallergi er, og hva det gjør 

med den som sliter med dette. Jeg 
ønsker at vi skal åpne en dør for 

samtaler med de minste om 
allergi, få i gang en prosess, 

stimulere dem til å stille 
spørsmål, sier Karin 

Moe Hennie. Latter 
triller fra salen, særlig 
når Allergikus Pollus 
forviller seg inn i 
pissemaurens rike, 
og Alfred Mauritsi-
us entrer scenen. 

– Vi pisser der vi må, da svir det  
etterpå. 

Operasanger Bjøro Hildebrandt får 
barna med på refrenget.

Det er stadig dialog mellom barn og 
skuespillere. Danser Silje Nordheim, i 
rollen som Marihøne von Prikketiprikk, 
får god hjelp til å plassere årets prikk på 
rett sted. Etter hver forestilling kommer 
barn bortom scenen, de tre kunstnerne 
lytter og svarer på spørsmål.  /

Pollenkornene Allergikus Pollus (til 
venstre) og Allergika Pollensnufs har 
våknet i hver sin pollensekk.

Marihøne von Prikketiprikk er glad og snill, 
hun hjelper pollenkornet i pissemaurens rike. 

Marihøna var best. Men hvorfor 
tisset pissemauren på deg? Kan vi låne 
trampolinen og sparkesykkelen nå? 
Jørgen (5), Isabella (4)(fremst) og Linda 
(4) i ivrig samtale med Karin etter 
forestillingen. 

Både Hans Christian Lillehagen, generalsekretær i Extra-
stiftelsen, og Kari Elise Log, tillitsvalgt for Astma- og Allergifor-
bundet i Agder, kjenner pollensesongen på egen kropp. Da er 
det litt skummelt å komme så nær Allergikus Pollus (Karin Moe 
Hennie).   


